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ختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة  إ
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أعضاء مجلس اإلدارة ختصاصاتواجبات وا

المجلس رئيس : أوال

شريك مع مدير عام الجمعية في تحقيق رسالة الجمعية، ويعتبر كبير المتطوعين في الجمعية، وعضو في المجلسهو •

، ويتابع عمل مدير الجمعيةويقر اإلستراتيجياتيقود مجلس اإلدارة، الذي يضع السياسات•

.لى جميع العقود التي تتم بين الجمعية والجهات األخرىنيابة عنها عيمثل الجمعية أمام الغير في جميع عالقاته، ويقوم بالتوقيع •

يمثل الجمعية أمام القضاء •

يرأس اجتماعات المجلس، والجمعية العمومية واللجان الفرعية التي يتابعها، ويشارك في اإلعداد لها والمشاركة في مناقشاتها ومداوالتها•

إقرار جدول أعمال جلسات مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته•

مستهدفةاليعزز دور المجلس في مجال التخطيط اإلستراتيجي، ويشارك في وضع األهداف المحددة للجمعية وأولوياتها لتلبية احتياجات المجتمع والفئات•

التوصية والعمل مع المجلس على تبني سياسات تتصف بالرشيدة والعادلة، وتعزز اإلدارة الجيدة في الجمعية•

جتماعات اضافية يدعو لها إلالتابعة للمجلس يحق له دعوة اللجان •

على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية تيرركالتوقيع مع الس•

في المناصب الرئيسيةتوقيع عقود الموظفين المعينين في الجمعية•

العمل على توسيع عالقات الجمعية محليا من خالل التشبيك المجتمعي واإلتصال •

وتأمين اإلستدامة للجمعية وخدماتهاتنمية الموارد الماليةيلعب دوراً قيادياً في •

خدمات مع مدير الجمعيةالبرامج ولألداء اإلستراتيجيي واليراقب ويقيم فعالية الجمعية من خالل المراجعة الدورية •

إقامة عالقة عمل إيجابية مع أعضاء المجلس اآلخرين ومع فريق العمل في الجمعية•

التنبه واإلمتناع عن أي تضارب في المصالح، ومراجعة أي قضايا ذات أهمية للمجلس•

يؤدي أي مهام أخرى يوكلها المجلس إليه•

نائب الرئيس: ثانيا

يؤدي مهام الرئيس في حال غيابه ، مباشرة بعد منصب الرئيسفي المنصب يأتي ، وعضو في المجلس•

يعمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء المجلس•

تأدية دور رئيس المجلس في حال غيابه عن اإلجتماعات الدورية•

اإلسهام بوضع األهداف المحددة، للجمعية وأولوياتها في تلبية احتياجات الجمعية•

أو رئيسهيؤدي أي مهام أخرى يوكلها إليه المجلس•
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السكرتير: ثالثا

هو عضو في مجلس اإلدارة•

توجيه الدعوة لألعضاء، وجدول أعمال الجمعية العمومية، بالتشاور مع رئيس المجلس، وإعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة•

ة متسلسلةصورتولي أمانة سر اإلجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجالت، وتنظيم سجل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ب•

ها من الجهات المعنيةتنفيذتبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ومتابعة •

راء التعديلإجاإلشراف على إخطار مجلس اإلدارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على وضع شؤون المجلس، أو على أي تغيير في مجلس إدارتها خالل شهر من تاريخ•

والجمعية العموميةاإلشراف على إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات الجمعية وتقديمه لمجلس اإلدارة•

اإلشراف على تنظيم سجل المراسالت الصادر من المجلس والوارد إليه•

(أرقام هوياتهم، وسنهم، وتاريخ انتسابهم، ومهنتهم، ومؤهالتهم العلمية)اإلشراف على تنظيم سجل ألسماء أعضاء الجمعية العمومية متضمنا •

اإلحتفاظ بسجالت المجلس والتثبت من إدارة سجالت الجمعية بشكل فعال•

خالل اإلجتماعاتيساعد على تطبيقها واإللتزام بها بحيث ( النظام األساسى والالئحة الداخليةالقانون و)اإلطالع على الوثائق القانونية •

أعضاء مجلس اإلدارة ختصاصاتواجبات وا
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أمين الصندوق: رابعا

للجمعيةالماليةالبياناتتفسير/فهم/قراءةعلىبالقدرةيتمتعالمجلسفيعضوهو•

المتبعةالماليةواألصولللنظمطبقاالماليةالجمعيةشؤونجميععنمسؤواليعتبر•

ماليةألغراضالمجلسعنالنيابةبأواإلدارةمجلسمنالمفوضينمنغيرهمعالتوقيع•

الجمعيةبمقرالمستنداتوحفظ،المتبعةالماليةلألصولوفقامفصل؛وجهعلىوالمصروفاتوالعينيةالنقديةاإليراداتتنظيمعلىاإلشراف•

ومصروفاتهاالجمعيةمواردعلىالعاماإلشراف•

الختاميالحسابوإعداد،اإلدارةمجلسعلىوعرضهاالسنويةالموازنةإعدادعلىاإلشراف•

وإغالقهاتصحيحهاعلىوالعملالمخولة،الرسميةوالجهاتالحساباتومراقبيمدققيقبلمنالماليالطابعذاتالمالحظاتبحثعلىاإلشراف•

الداخليالتدقيقأعمالعلىواإلشرافالحساباتمدققمعالتعاون•

اإلدارةلمجلسالجردبنتيجةتقريروتقديمالسنويالجردعلىاإلشراف•

المناسبةتالقراراالتخاذاإلدارةلمجلسسدادهاعنالمتخلفينقوائموإعدادالعمومية،الجمعيةأعضاءمناإلشتراكاتتحصيلمتابعة•

وحفظهاالمستنداتومراقبةالصرف،صحةعلىالدالةبالمستنداتاإلحتفاظمعقانوناصرفهاتقررالتيالمبالغجميعصرفعلىاإلشراف•

لهاالمجلسومراجعةالماليةواإلجراءاتالسياساتتطويرفيبالمساهمةيقوم•

الماليةالجوانبفياألخرىللجانمرجعايشكل•

(وجودهحالفي)المحاسبأوالماليبالمديرالوثيقةالعالقةخاللمنواجباتهبتأديةيقوم•

الماليةبالمعامالتيتعلقفيماالمجلسقراراتتنفيذعلىاإلشراف•

المجلسإليهيوكلهاالماليةالجوانبفيمهامأييؤدي•

أعضاء مجلس اإلدارة ختصاصاتواجبات وا


